
  

 

Tiga Finalis Kompetisi “Jakarta Urban 

Challenge Diumumkan  
 “Jakarta Urban Challenge” akan memilih solusi paling efektif untuk permasalahan lalu 

lintas Jakarta  

 Tiga finalis terpilih dari 226 pendaftar 

 Setiap finalis akan memaparkan idenya di New Cities Summit pada tanggal 9-11 Juni dan 
memenangkan US$20.000 untuk melaksanakan proyek mereka di Jakarta 

 Dewan juri terdiri dari pemenang Nobel Perdamaian dan Pendiri Grameen Bank 
Muhammad Yunus dan Deputi Gubernur Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi 
DKI Soetanto Soehodho 

Jakarta, Indonesia – 27 Mei 2015. New Cities Foundation dan Connect4Climate 
mengumumkan tiga proyek yang terpilih untuk maju ke babak final Jakarta Urban Challenge, 
sebuah kompetisi berhadiah total US$20.000 untuk mengatasi masalah mobilitas Jakarta 
dengan solusi dari inovator-inovator muda Indonesia. Ketiga finalis dipilih dari 226 pendaftar 
dari seluruh Indonesia, baik yang berdomisili di Jakarta maupun di luar negeri. 

Ketiga finalis tersebut yaitu:  
Squee Mobile App: Aplikasi yang menyatukan pejalan kaki dan pengendara sepeda untuk 
berpergian bersama lewat rute yang lebih singkat, aman, dan bebas kendaraan bermotor 
melewati kampung-kampung di perkotaan Jakarta 
 
Jalan Aman (Safe Passage): Aplikasi mobile yang fokus pada keamanaan komuter wanita, 
memungkinkan pengguna untuk saling berbagi lokasi mereka, melaporkan kejadian 
pelecehan dan mengakses informasi mengenai pilihan transportasi yang lebih aman kepada 
pengguna lain. 
 
Cyclist Urban System: Sebuah rencana untuk menciptakan “Pusat Pengendara Sepeda” yang 
terdedikasi, dimana pengendara sepeda dapat memarkir sepeda mereka, berganti pakaian, 
membeli minuman, memperbaiki sepeda mereka, mendapatkan pertolongan pertama dan 
informasi rute dan menyewa sepeda. 

Ketiga finalis akan diundang untuk mempresentasikan proyek mereka di depan 800 
pemimpin dan pemikir perkotaan dari seluruh dunia dalam New Cities Summit, acara 
terkemuka mengenai masa depan perkotaan. New Cities Summit akan diadakan pada tanggal 
9-11 Juni di Jakarta.   



  

 

Setiap finalis akan mempresentasikan ide mereka di panggung utama New Cities Summit 
pada tanggal 9 Juni, dimana mereka akan menginspirasi para peserta dengan ide mereka 
sekaligus berkompetisi di depan panel juri internasional.  

Panel juri akan mengalokasikan hadiah total US$20.000 untuk ketiga pemenang dengan 
komposisi US$4.000 untuk pemenang ketiga, US$6.000 untuk pemenang kedua, dan 
US$10.000 untuk pemenang pertama. Kriteria penilaian meliputi kualitas, materi, dan 
presentasi ketiga finalis. Pemenang akan diumumkan tanggal 10 Juni dan para pemenang 
harus menggunakan hadiah yang diterima untuk melaksanakan proyek mereka di Jakarta  

Panel Juri meliputi: 
 
Ke Fang, Spesialis Transportasi Perkotaan, World Bank Group 

Sarwo Handayani, Kepala Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Kota Jakarta 

John Rossant, Kepala New Cities Foundation 

Soetanto Soehodho, Deputi Gubernur Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi DKI  

Neli Triana, Senior Editor /Wakil Kepala Bagian Metropolitan Harian Kompas  

Muhammad Yunus, Pemenang Nobel Perdamaian dan Pendiri Grameen Bank 

Ketiga finalis dipilih karena proyek mereka mampu memenuhi kriteria Jakarta Urban 
Challenge, yang memanggil para inovator muda Indonesia untuk memberikan solusi yang 
baru dan inovatif untuk memperbaiki kepadatan lalu lintas, mengurangi emisi gas rumah 
kaca dan polusi air dan/atau memperbaiki keamanan transportasi dan aksesibilitas dalam 
kota.  

Pendaftaran yang masuk mencakup beberapa kategori termasuk: kampanye perubahan 
perilaku, aplikasi, sistem sepeda bersama, sistem berkendara bersama, proyek pembangunan 
transportasi umum dan mekanisme filterisasi udara.  

New Cities Foundation menerima 226 pendaftaran sejak tanggal 16 Maret sampai 8 Mei. 
Pendaftar harus berusia 18-35 tahun dan merupakan warga negara Indonesia baik yang 
tinggal dalam negeri atau luar negeri. Pendaftaran dapat dilakukan secara individu atau 
berkelompok (maksimum 5 orang). 

Mengingat banyaknya pendaftaran yang diterima, New Cities Foundation dan 
Connect4Climate juga mengumumkan lima semi finalis Jakarta Urban Challenge sebagai 
berikut: 

 



  

 

WeWalk: Permainan mobile yang mendorong warga Jakarta untuk berjalan kaki. Pengguna 
diberikan tantangan, akumulasi poin dan mendapatkan hadiah untuk beragam rentang jarak 
berjalan kaki. 
 
Working Proxy: Sebuah platform media yang memungkinkan orang untuk mencari lokasi 
untuk bekerja secara remote secara dekat, membantu para pekerja menghindari kemacetan 
panjang. Platform ini juga menggabungkan pilihan berbagi kendaraan untuk mengurangi 
kemacetan. 

Project Karta: Aplikasi satu atap yang memadukan fasilitas umum Jakarta, acara-acara, 
layanan transportasi, dan e-commerce untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Aplikasi ini 
membantu pengguna untuk menemukan pilihan yang paling efektif untuk perjalanan jarak 
jauh dengan memadukan semua aplikasi transportasi yang telah ada. 

Jampang: Aplikasi mobile dan situs yang memberikan panduan harian kepada para komuter 
Jakarta. Aplikasi ini menawarkan infromasi tentang seluruh pilihan transportasi, juga 
informasi mengenai cuaca, waktu kedatangan transportasi, dan kalori yang dibakar ketika 
pengguna memilih moda transportasi yang berbeda. 

CekPolusi.org: Sebuah situs yang menyediakan informasi secara real time mengenai polusi di 
Jakarta lewat stasiun pemantau di Sembilan lokasi di seluruh kota. Pengguna dapat 
mengetahui kualitas udara di area mereka serta dampak polutan tertentu. 

Kelima semi finalis akan diundang untuk berpartisipasi di acara New Cities Summit di 
Jakarta.  

John Rossant, Kepala New Cities Foundation, mengatakan: “Kami sangat terinspirasi dengan 
originalitas dan kreatifitas dari 226 pendaftar yang kami terima.  Detil dan visi mereka merupakan bukti bahwa 
generasi muda Indonesia sangat peduli permasalahan urbanisasi yang dihadapi negaranya. Kami sangat menantikan 
untuk menyaksikan ketiga finalis mempresentasikan ide mereka di New Cities Summit, juga ketujuh semifinalis 
lainnnya –sekaligus menjadi saksi bagaimana proyek-proyek ini dapat memberikan dampak nyata terhadap Jakarta di 
beberapa bulan dan tahun mendatang.”  

 
Lucia Grenna, Program Manager Connect4Climate, mengatakan: “Jakarta Urban Challenge merupakan 
landasan yang tepat untuk memanfaatkan ide-ide lokal dari para inovator muda. Kami merasa sangat beruntung dapat 
melihat beragam konsep dan proposal dibuat secara seksama untuk mengatasi tantangan mobilitas Jakarta. Banyak 
proposal yang kami terima tidak hanya berupaya mengatasi kepadatan lalu lintas namun juga menyoroti isu perubahan 
iklim, dan menawarkan solusi yang berkelanjutan. Kami berharap dapat bekerja dengan ketiga final untuk 
merealisasikan ide mereka.” 
 

Untuk informasi terbaru mengenai Jakarta Urban Challenge kunjungi 
www.newcitiesfoundation.org.  Twitter: #JKTUrbChallenge. 



  

 

Selesai 

Kontak untuk Media Internasional : 

Marina Bradbury 
Communications & Media Relations Manager 
New Cities Foundation 
mbradbury@newcitiesfoundation.org 
+33 6 17 79 17 72 

Kontak untuk Media Lokal: 

Wulan Suling 
Senior Manager 
Edelman Indonesia 
wulan.suling@edelman.com 
+62 21 721 59000 
 

 

Tentang New Cities Summit  
Diselenggarakan oleh New Cities Foundation, New Cities Summit merupakan acara global terkemuka mengenai masa depan 
perkotaan. Mendorong perubahan perkotaan yang positif, acara bergengsi tinggi ini mendukung kolaborasi antar sektor lewat 
pembangunan jaringan sosial, forum terdepan, dan diskusi yang hidup. Summit ini menampilkan sekaligus menyebarkan ide-ide 
terbaik mengenai masa depan kota-kota dan menghasilkan solusi nyata dan terukur yang dapat diadopsi dan diimplementasikan di 
semua negara di dunia. Program acara disusun oleh New Cities Foundation, dengan dukungan dari para anggota dan mitra, 
sehingga mencerminkan pemikiran tajam dan inovatif untuk kota masa depan. New Cities Summit 2015 akan diadakan di Jakarta, 
Indonesia dari 9-11 Juni, yang sebelumnya diselenggarakan di Dallas (2014), Sao Paolo (2013), dan Paris (2012). 
 
Temukan lebih lanjut mengenai edisi New Cities Summit yang lalu: http://www.newcitiesfoundation.org/new-cities-
summit/ 

 
www.newcitiessummit2015.org 

 
Twitter: #ncs2014  

 
Tentang Jakarta Urban Challenge 
Jakarta Urban Challenge adalah sebuah kompetisi berhadiah US$ 20.000 untuk generasi muda Indonesia dengan solusi terbaik 

bagi permasalahan lalu lintas dan mobilitas Jakarta. Seiring dengan perkembangan Jakarta, mobilitas menjadi tantangan yang 

terus tumbuh sementara masalah kepadatan semakin memburuk, isu yang dihadapi kota metropolitan besar.  Jakarta Urban 

Challenge didesain untuk menemukan solusi lokal guna meningkatkan mobilitas Jakarta, yang merupakan salah satu kota terpadat 

di dunia. Kompetisi ini diselenggarakan oleh New Cities Foundation berkolaborasi dengan Connect4Climate, sebuah komunitas 

global yang peduli dengan perubahan iklim, mendorong solusi dan melakukan aksi pemberdayaan. Connect4Climate didirikan oleh 

World Bank dan Kementerian Lingkungan Italia. 

 

 http://bit.ly/JKTUrbChallenge 

 
Twitter: #JKTUrbChallenge 
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Tentang New Cities Foundation 
New Cities Foundation membawa misi untuk menciptakan masa depan perkotaan yang lebih baik dengan menghasilkan dan 
mengembangkan ide dan solusi melalui aktivitas, riset, dan proyek inovasi perkotaan. Dalam semua aktivitasnya, New Cities 
Foundation berkerja sama dengan para eksekutif, pemerintahan, akademisi, masyarakat, media, dan seniman.  Setiap tahun, New 
Cities Foundation mengadakan New Cities Summit, sebuah acara global terkemuka di bidang masa depan perkotaan. New City 
Summit selanjutnya akan diadakan pada 9-11 Juni 2015 di Jakarta, Indonesia, setelah sebelumnya diadakan di Dallas (2014), Sao 
Paolo (2013), dan Paris (2012). New Cities Foundation juga mengadakan acara lainnya termasuk Forum Cityquest –KAEC, sebuah 
forum terdepan di bidang proyek perkotaan baru berskala besar, dan Cities on the Move, sebuah acara di bidang mobilisasi 
perkotaan masa depan.  
 
New Cities Foundation adalah organisasi non-profit independen, yang didirikan tahun 2010 dan didanai oleh para anggota dan 
mitranya. Secara keseluruhan, anggota New Cities Foundation terdiri dari perusahaan, universitas, kota, dan organisasi terkait 
perkotaan dari seluruh dunia. Anggota sekaligus pendiri New Cities Foundation adalah Cisco dan Ericsson. New Cities Foundation 
berbasis di Geneva dengan kantor utama terletak di Paris.  
 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai New Cities Foundation, silakan kunjungi www.newcitiesfoundation.org 

 
www.newcitiesfoundation.org 

 
Facebook: /NewCitiesFoundation 

 
Twitter: @newcitiesfound 

 
Tentang Connect4Climate  
Connect4Climate merupakan sebuah komunitas global yang peduli terhadap isu perubahan iklim. Diluncurkan oleh World Bank 

dan Kementerian Lingkungan Italia, saat ini Connect4Climate memiliki lebih dari 200 mitra termasuk jarigan media, organisasi 

internasional, institusi akademik, perkumpulan kaum muda dan sektor swasta. Dengan lebih dari sejuta orang berpartisipasi di 

Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, Flickr dan media sosial lainnya , C4C berinteraksi dengan audiens global.  

 
www.connect4climate.org  

 
Facebook: /Connect4Climate 

 
Twitter: @Connect4Climate  
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